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Masterbatches e aditivos d2p AO inorgânicos desenhados para 
inibir odesenvolvimento de odores e produtos plásticos. Ideal para
plásticosreciclados!



Os Factos:
• A substância ativa usada na nossa tecnologia de

absorção de odores é um mineral proveniente de
pedras vulcânicas.

• Encontra-se na crosta terrestre, em plantas, animais e
em fontes de água mineral.

• A sua estrutura permite-lhe agir como um absorvente
que prende as moléculas gasosas do odor.

• Esta tecnologia é extremamente segura e usada
largamente como aditivo alimentar, tendo o código
“E” na EU.

• Também está aprovada pela FDA para contacto
alimentar sob o 21 CFR 182.

• É usada em contentores médicos de forma a manter o
conteúdo seco, devido à sua capacidade de absorver
os vapores de água (moléculas de hidrogénio).

• De acordo com a FDA, não se acumula em tecidos
humanos.

• É encontrada em produtos domésticos tais como tinta
de latex, detergente, etc.

• É uma tecnologia de ponta utilizada para remover
odores indesejados.

Armazenamento:
• O produto deve ser armazenado em local seco e afastado

de fontes diretas de luz UV.
• Em condições normais de armazenamento, o produto

tem uma validade de 12 meses a partir da data de
fornecimento.

Benefícios:
• Inibe o desenvolvimento de odores em produtos e

embalagens de plástico.
• Compatível com todas as tecnologias de conversão do

plástico.
• Ajuda a prevenir a descoloração.
• Acrescenta valor à mensagem de marketing.
• Tem o total apoio dos nossos departamentos Técnicos e

Marketing.
Informações processuais:
• A nossa tecnologia pode ser incorporada em polímeros e

fibras assim como ser usada em injeção e sopro.
• A taxa de adição recomendada para a nossa formulação

em pó é de 0.1-0.5% p/p no produto final.
• A taxa de adição recomendada para a nossa formulação

Regulamentação:
• O ingrediente ativo é reconhecido como um aditivo

alimentar tanto pela EFSA como pela FDA, podendo ser
incorporado em embalagens alimentares.

d2p absorvente de odores pode ser utilizado em forma de
Masterbatch, pó ou até incorporado em líquidos.
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em  Masterbatch  é  de  1,5-3%  p/p no  produto 
final.• Estável até temperaturas de 300ºC.


